Referat af menighedsrådsmøde den 12. oktober 2021 kl. 19.00
i Konfirmandstuen
Afbud: Anna Marie Andersen

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet.

3.

Siden sidst

Vi blev mindet om tilmelding til menighedsrådets dag den
30 oktober.
Vi har ikke mulighed for at være til rådighed ved
planlægning og deltagelse ved dyrskuet 2022

4.

Valg af formand og
næstformand

Grete Bækgaard blev genvalgt som formand. Margit
Agergaard genvalgt som næstformand

5.

Kirkens liv og vækst

Kan og skal vi gøre noget i forbindelse med vedtagne
ændringer fra 1. søndag i Advent? Vi vil informere om
ændringerne på sociale medier samt fra prædikestolen i
løbet af november. En gustjenesteguide udarbejdes i god tid
inden 1. søndag i advent.
Kan det være en hjælp med et årshjul, hvor alle sognets
aktiviteter er skrevet ind? Vi vurderer, at det vil være en god
ide med en årshjul, så der bliver en større synlighed omkring
vore arrangementer i årets løb. Grete laver et udkast.
Skal vi ændre form på menighedsmøderne? Der er brug for
et andet format for mødet. Det kunne evt. holdes ved en
frokost efter gudstjenesten. Vi vil søge inspiration i andre
sogne inden beslutning træffes.

6.

Orientering
a) Kontaktperson

b) Kirkeværge
• Automatisk ringning

a). Svend Jensens praktik er forlænget yderligere to
måneder.
Der er foretaget optælling af sten på kirkegårdene med
henblik på bortskaffelse. Fjernelse vil dog ikke ske før møde
med lokalhistorisk arkiv.
Den gamle Egholm-maskine er defekt og kan ikke repareres.
Derfor vil vi søge provstiet om andel i 5% midlerne til køb af
en multimaskine.
b). Provstiets bygningssagkyndige har besigtiget
tårnrummets bærende bjælker. Hans vurdering er at den
automatiske ringning ikke vil være en belastning på
bjælkerne. Der er derfor givet grønt lys til, at vi kan arbejde
videre med projektet på den eksisterende klokke.
Der er indhentet to tilbud på arbejdet, men vi besluttede at
gå med Thubalkas tilbud, fordi der deri ikke ligger
betingelser om godkendelse af kirkeministeriets

klokkekonsulent, og som derved vil forlænge arbejdet
yderligere.
Der er indkommet tilbud fra Jysk Liftservice om kalkning af
kirkerne til næste år. Da prisen overstiger 25.000 skal der
indhentes yderligere et tilbud.
Der er indhentet tilbud hos Hvidberg om opsætning af
containere til sten. Vi besluttede at tage imod tilbuddet.
c) Kasserer

c). Conny har deltaget i ERFA møde for kasserer. Vi fik en
kort orientering.

d) Kirkeudvalg

d). Intet nyt

e) Præstegårdsudvalg

e). Intet nyt

f) Bladudvalg

f). Intet nyt

g) Aktivitetsudvalg

g). Der er fællesskabsaften i konfirmandstuen onsdag den
27. oktober, men desværre er mødet ved en fejl ikke omtalt
i kirkebladet. Mødet forsøges annonceret på anden vis

h) Medarbejderrepræsentant

h). Intet nyt

i) Sognepræsten
• Fordeling af høstoffer

i). Ved høstgudstjenesten i Lomborg kirke søndag den 26.
september indkom 2350 kroner. Pengene fordeles ligeligt
mellem spejderne i Lomborg-Rom og sorggruppen for børn
og unge.

7.

Budget 2022

8.

Kommende møder

Budgettet for 2022 blev gennemgået og godkendt.
Lomborg-Rom sogns menighedsråd, CVR-nr. 11154913,
budget 2022. Endelig budget afleveret den 11-10-2021 kl.
10.00
9. november kl 19 Menighedsrådsmøde
2022:
18. januar kl. 19 Menighedsrådsmøde
15. marts kl. 19 fælles Menighedsrådsmøde med Dybe og
Ramme
Intet

Eventuelt

